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ABSTRAK 

 Rani Aprianti. 2020. “Umpatan dalam Channel Youtube dengan Konten 

Mobile Legend: Tinjauan Sosiolinguistik”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I Leni Syafyahya, S.S, M.Hum. 

Pembimbing II Dra Efri Yades, M.Hum. 

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) apa saja bentuk umpatan 

dalam channel youtube dengan konten Mobile Legend, (2) apa saja referensi dan makna 

dari umpatan yang terdapat dalam channel youtube dengan konten Mobile Legend, (3) 

apa saja fungsi umpatan tersebut, dan (4) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya umpatan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan bentuk 

umpatan yang terdapat dalam channel youtube dengan konten Mobile Legend, (2) 

mendeskripsikan referensi dan makna umpatan dalam channel youtube dengan konten 

Mobile Legend, (3) mendeskripsikan fungsi umpatan dalam channel youtube dengan 

konten Mobile Legend, dan (4) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya umpatan dalam channel youtube dengan konten Mobile Legend. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikemukakan 

oleh Sudaryanto (2015:6) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap pengumpulan 

data, tahap analisis data, tahap penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan 

pada tahap pengumpulan data, adalah metode simak. Pada metode simak, digunakan 

teknik sadap sebagai teknik dasar, dan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) sebagai 

teknik lanjutannya. Pada tahap analisis data, metode yang digunakan adalah metode agih 

dan metode padan. Pada metode agih, digunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) 

sebagai teknik dasar, dan teknik ganti sebagai teknik lanjutan. Pada metode padan, 

digunakan metode padan referensial dan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) sebagai 

teknik dasar, teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS) sebagai teknik lanjutannya. 

Dalam menyajikan hasil analisis data, digunakan metode informal.  

 Berdasarkan hasil anilisis data, bentuk umpatan dalam channel youtube dengan 

konten Mobile Legend terdiri atas tiga bentuk sebagai berikut: (a) Umpatan berbentuk 

kata, yaitu umpatan berbentuk kata dasar, dan umpatan berbentuk kata jadian, (b) 

umpatan berbentuk frasa, dan (c) umpatan berbentuk klausa. Referensi umpatan dalam 

channel youtube dengan konten Mobile Legend berasal dari keadaan, hewan, makhluk 

halus, benda, anggota tubuh, kekerabatan, aktivitas, profesi, dan bahasa asing. Adapun 

makna dari umpatan yang terdapat dalam channel youtube dengan konten Mobile 

Legend merupakan makna leksikal, dan makna referensial. Fungsi umpatan dalam 

channel youtube dengan konten Mobile Legend adalah fungsi expletive, fungsi abusive, 

fungsi humorous, dan fungsi auxiliary. Faktor-faktor yang mempengarahi terjadinya 

umpatan adalah sebagai berikut: Scane, Participants, Ends, Act Saquence, Key, dan 

Instrumentalities. 

Kata kunci: umpatan, Mobile Legend, dan youtube 


